
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Infobrief nummer 19, 2019-2020 
AGENDA… 

Ma. 25-05-2020 

 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 

 

Potje 

Di. 26-05-2020 

 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 

 

Potje 

Wo. 27-05-2020 

 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 

 

 

Do. 28-05-2020 

 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 

 

 

Vr. 29-05-2020 

 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 

 

 

Ma. 01-06-2020 

Tweede 

pinksterdag, 

iedereen vrij 

Di. 02-06-2020 

Laatste regelluwe 

dag van het 

schooljaar, alle 

leerlingen vrij 

Wo. 03-06-2020 

 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 

 Potje 

 

 

 

Do. 04-06-2020 

 

Groep 1/2A 

Groep 3 

Groep 5 

Groep 7 

Potje 

 

Nieuwe infobrief 

komt uit 

Vr. 05-06-2020 

 

Groep 1/2B 

Groep 4 

Groep 6 

Groep 8 

 

 

 

 
LET OP: De aangegeven groepen zijn op school, de andere groepen werken thuis! 

 

LEES ALSJEBLIEFT ALLES GOED DOOR 

Wij beseffen ons heel goed dat wij jullie de laatste maanden van veel informatie voorzien. 

Voor ons veranderen de regels ook continu, wij willen heel graag dat alles voor de leerlingen 

goed verloopt. Wij willen jullie echt heel dringend vragen om alle informatie goed te lezen en 

zo nodig goed te noteren. Zo voorkomen we situaties waarin de kinderen de dupe worden 

doordat zij worden opgehaald wanneer ze het niet verwachten of geen eten en drinken mee 

hebben terwijl dit wel wordt verwacht. Op die momenten moeten wij als leerkrachten de 

leerlingen teleurstellen en daarmee worden wij in een heel lastig parket gebracht. Wij hopen 

op jullie medewerking en begrip! Alvast bedankt!   
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CORONA UPDATE 

Tijdens de persconferentie op 19 mei is er bekend gemaakt dat we vanaf 8 juni weer helemaal 

open mogen, fantastisch! Dit betekent dat wij de komende 2 weken ons onderwijs nog vorm 

zullen geven zoals wij dat na de meivakantie zijn gestart. In het schema hierboven staat 

duidelijk omschreven welke groepen wij wanneer verwachten.  

 

De komende twee weken zullen de voorschriften voor na 7 juni bekend worden gemaakt. Dit 

zullen wij in de infobrief van donderdag 4 juni met jullie communiceren.  

 

EVEN ALLE AFSPRAKEN OP EEN RIJ: 

·         Leerlingen, ouders en leerkrachten met klachten (neusverkouden, loopneus, niezen, 

keelpijn, lichte hoest, verhoging) zoals ook duidelijk omschreven in de flyer, blijven thuis. 
Volg hierin de richtlijnen vanuit het RIVM. 

·         Alle voorschriften (hygiëne, buitenspelen etc.) vanuit het protocol van het RIVM voor 

basisscholen zullen worden nageleefd. 

·         Ouders zijn, helaas, niet welkom op het plein of in de school. Laat de leerlingen waar 

mogelijk alleen naar school toe komen. Breng je de leerlingen naar school à houd dan 

rekening met de 1,5 meter afstand tot elkaar. Dit geldt ook voor de voetpaden langs de 

school. Laat jongere broertjes en zusjes zoveel mogelijk thuis. 

·         De school is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.15 tot 15.15 uur voor 
alle groepen. Op woensdag zal dit van 08.15 uur tot 12.00 uur zijn voor alle groepen. 
Uiteraard volgens het hierboven in kleurtjes weergegeven rooster. Voor alle groepen geldt 

dat de leerlingen naar binnen komen zodra zij bij school zijn, zij blijven niet buitenspelen 

op het plein. 

·         Om te voorkomen dat er te veel leerlingen en ouders tegelijkertijd rondom De Borgwal 

bewegen, hebben wij een inloop vastgesteld van 08.15 uur tot 08.45 uur voor alle groepen. 

Ook aan het einde van de dag mogen leerlingen opgehaald worden tussen 14.45 uur en 15.15 

uur. Op woensdag is deze tijd tussen 11.30 uur en 12.00 uur. De leerlingen die zelfstandig 

naar huis mogen gaan, zullen wij in groepjes laten vertrekken. Het eerste kwartier de 

achternamen beginnend met een A t/m M en het tweede kwartier de achternamen 

beginnend met een N t/m Z. 

·         Alle leerlingen eten tussen de middag op De Borgwal. Dit beperkt de bewegingen rondom 

school. De lunch moeten de leerlingen zelf meenemen. (Er volgt nog uitsluitsel over de 

reeds betaalde kosten voor de TSO). Dit geldt dus ook voor leerlingen van groep 1-2 

wanneer zij op vrijdag ingedeeld zijn! 

·         Alle gymlessen komen te vervallen. 

·         Alle groepen worden in het gebouw verdeeld over 2 ruimtes. Leerlingen zullen nooit met de 

hele groep in het klaslokaal aanwezig zijn. 

·         Fietsen kunnen worden geparkeerd in de fietsenstalling op het plein. 
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·         Alle groepen hebben een eigen ingang tot de school. Hier kunnen zij na afloop van de 

lesdag ook weer worden opgehaald wanneer zij niet zelfstandig naar huis kunnen gaan. Ga 

op ruime afstand van school staan en houdt wederom de 1,5 meter regel aan. 

·         Wij verwachten dat de leerlingen op de thuiswerkdagen werken aan het werk dat zij mee 

hebben gekregen van school. De leerkrachten zijn online beschikbaar voor vragen. Neem 

indien nodig contact met hen op. 

  

Groep  Starttijd  Eindtijd  Ingang en uitgang 

1/2A  08.15 – 08.45 uur  14.45 – 15.15 uur  Nooddeur groep 1/2B 

1/2B  08.15 – 08.45 uur  14.45 – 15.15 uur  Nooddeur groep 1/2B 

3  08.15 – 08.45 uur  14.45 – 15.15 uur  Plein, ingang kleuters. 

4  08.15 – 08.45 uur  14.45 – 15.15 uur  Buitenklas 

5  08.15 – 08.45 uur  14.45 – 15.15 uur  Buitenklas 

6  08.15 – 08.45 uur  14.45 – 15.15 uur  Plein, ingang groep 6 

7  08.15 – 08.45 uur  14.45 – 15.15 uur  Plein, ingang groep 7/8 

8  08.15 – 08.45 uur  14.45 – 15.15 uur  Plein, ingang groep 7/8 

Over de noodopvang: 

Ook de komende 2 weken zullen wij noodopvang blijven bieden. Noodopvang is opvang, geen 

les! Daarom nogmaals het dringende verzoek om jullie kind alleen te brengen voor de uren 

waarop echt noodopvang nodig is. Dit geldt alleen als de ouders werkzaam zijn in de 

zogenaamde vitale beroepen en jullie echt niets anders kunnen regelen. Hebben jullie opvang 

nodig vanaf maandag 25 mei t/m vrijdag 29 mei of van woensdag 3 juni t/m vrijdag 5 juni--> 

Stuur een mail naar c.vanmullem@delinge.nl. 

Leerplicht 

Wij kunnen ons voorstellen dat er twijfels zijn over het weer naar school laten gaan van 

kinderen. Mochten jullie je kind niet naar school willen laten gaan, om wat voor reden dan ook, 

dan zal de leerplichtambtenaar niet worden ingeschakeld. De keuze hiervoor ligt bij jullie als 

ouders. Laat dit wel even weten aan de betreffende leerkracht. 
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Hooikoorts? 

Gezien het seizoen, zijn er diverse leerlingen met hooikoortsklachten. Hooikoortsklachten 

zijn moeilijk te onderscheiden van coronaklachten. Mochten leerlingen met 

hooikoortsklachten medicatie hebben, waardoor de klachten onder controle zijn, dan zijn zij 

gewoon welkom op school. Wanneer medicatie gedurende de dag nodig is, medicatie graag 

meegeven. Blijven de hooikoortsklachten gedurende de dag opnieuw beginnen, dan zijn wij 

genoodzaakt jullie te bellen en zal de leerling moeten worden opgehaald. Dit om zoveel 

mogelijk de veiligheid van leerlingen en leerkrachten te waarborgen. Wij hopen op jullie 

begrip. 

Coronaklachten? 

Mochten er bij jullie als ouders of jullie kinderen signalen zijn van het coronavirus, dan 

verzoeken wij jullie dringend dit te melden. Alle informatie daarover graag centraal naar juf 

Christine →  c.vanmullem@delinge.nl  

 
JARIGEN 

23 mei Celine Groep 5 

24 mei Rosalie Groep 4 

25 mei Isabel Groep 1/2B 

28 mei Lars Groep 7 

28 mei Sara Groep 8 

29 mei Nick Groep 5 

30 mei Bente  Groep 8 

31 mei Jan Groep 3 

1 juni Joep  Groep 6 

2 juni Sophie Groep 4 

4 juni Laurens Groep 8 

4 juni Juf Wendy Groep 1/2B 

We willen jullie allemaal alvast van harte feliciteren en een leuke verjaardag toewensen! 

 

NIEUWE LEERLINGEN 

Wij willen Liva en Elina van harte welkom heten op De Borgwal! Wij wensen jullie een hele 

gezellige en leerzame tijd toe bij ons op school! 

 

TEKENINGEN, BRIEVEN, KNUTSELS 

Mochten jullie thuis tekeningen, brieven of knutsels maken voor mensen in isolatie, voor zieke 

mensen of voor mensen die werken in de zorg, dan kunnen jullie die op school afgeven wanneer 

jullie je werk komen ophalen. Wij verzamelen alles en geven dit aan onze contactpersonen 

mee. Iedereen is er erg blij mee! 

 

SCHOOLREIS 

De schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 stond gepland voor dinsdag 26 mei. Door alle 

omstandigheden rondom het coronavirus hebben wij, samen met de OR en de 

schoolreislocaties, besloten om de schoolreis voor dit schooljaar te annuleren.  
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Wat gebeurt er met het schoolreisgeld? Heel veel ouders hebben het schoolreisgeld al 

betaald. Dit geld wordt bewaard voor volgend schooljaar. Heeft u de schoolreisbijdrage nog 

niet betaald, dan willen wij jullie vragen dit alsnog te doen. Dan staat iedereen ‘gelijk’ en 

kunnen we de schoolreisbijdrage voor volgend schooljaar laten vervallen. 

 

Mijn kind zit nu in groep 7, hoe gaat dat met het schoolreisgeld? De leerlingen uit groep 

7 zitten volgend schooljaar in groep 8. Groep 8 gaat nooit op schoolreis, zij gaan op kamp. 

Volgend schooljaar wordt er voor de huidige groep 7 eenmalig een uitzondering gemaakt: 

schoolreis en kamp. 

 

VANUIT GEMEENTE LINGEWAARD: DE VIRTUELE VIERDAAGSE 

In de bijlage bij deze infobrief 2 items vanuit de gemeente Lingewaard: De virtuele 

vierdaagse! Een brief en een poster.  

 

VOLGENDE INFOBRIEF 

De volgende infobrief komt uit op donderdag 4 juni 2020. 
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